
 

 

Maj miesiącem aktywności Europejskiego Roku 2010 w Polsce 

 

Jak co roku, w maju świętujemy integrację europejską. Tegoroczne obchody 

miały charakter szczególny – w nawiązaniu do założeń Europejskiego Roku 

Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym promowano temat integracji 

osób niepełnosprawnych.  

 

Komisja Europejska ustanowiła Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym, aby dzięki różnorodnym inicjatywom, zwiększyć świadomość 

społeczną dotyczącą tej problematyki, zlikwidować negatywny, stereotypowy 

wizerunek osób dotkniętych biedą i marginalizacją oraz prezentować i propagować 

dobre praktyki w zakresie pracy na rzecz osób potrzebujących. W Polsce funkcję 

krajowego koordynatora Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym pełni Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Roku 

zaplanowano szereg inicjatyw mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na 

problem ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

 

Europejska majówka z Schumanem 

Kilka tysięcy osób wzięło udział w XI Paradzie Schumana. Ważnym akcentem 

tegorocznej parady była kwestia integracji osób niepełnosprawnych. Do udziału         

w marszu zostały zaproszone osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, aby 

idąc ulicami Warszawy wraz z osobami pełnosprawnymi, pokazali jak ważna jest 

integracja.  

 

W Paradzie wzięli udział także przedstawiciele organizacji działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, szkolne kluby europejskie,       

a także instytucje państwowe i unijne. Zwieńczeniem wydarzenia było kolorowe 

Miasteczko Europejskie. Na prawie 30-stu stoiskach przygotowano gry 

edukacyjne, konkursy, zabawy i występy kulturalne o tematyce europejskiej. 

Emilian Kamiński, ambasador Europejskiego Roku 2010 czytał dzieciom historyjki 

na temat integracji z osobami niepełnosprawnymi w najbliższej rodzinie. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, krajowy koordynator Europejskiego Roku 

2010, w reprezentacyjnym namiocie promowało projekty realizowane w ramach 

walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Działania w ramach Tygodnia Polskiego 

Od 17 do 22 maja w ramach Europejskiego Roku trwał Tydzień Polski. W tym 

okresie w całej Polsce miały miejsce wydarzenia promujące hasło „Nie dla 

ubóstwa”. W ramach Tygodnia Polskiego zaplanowano szereg inicjatyw mających 



 

 

 

 

 

na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. W warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej zrealizowano        

ok. 70 różnych wydarzeń. Poszczególne programy ukierunkowane były na 

różnorodne aspekty marginalizacji – m. in. OPS Targówek zrealizował program 

„Targówek – tu się miga”, którego celem była integracja osób niesłyszących ze 

środowiskiem lokalnym, a OPS Ursus szkolenia, warsztaty i konferencje, które 

mają pomóc w poprawie relacji rodzinnych czy przeciwdziałaniu przemocy. 

Natomiast OPS Praga Południe program: „Odnajdziemy wspólne drogi - 

południowo-praski program wsparcia społeczno- zawodowego społeczności 

Romów.”  

 

Tydzień Europejski  

W ostatnim tygodniu maja, Tygodniu Europejskim, odbyły się konferencje 

wieńczące miesiąc osób niepełnosprawnych. Międzynarodowy Ruch ATD 

„Czwarty Świat”, Laboratorium „Więzi” oraz Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej zrealizowali dwudniową konferencję „Skrajne ubóstwo a prawa 

człowieka – wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy”. Dyskutowano m.in.         

o wspólnej odpowiedzialności za zjawisko biedy i wykluczenia społecznego, a 

także o budowaniu społeczeństwa, w którym szanowana jest godność każdego 

człowieka. Chcąc stworzyć formy dialogu między osobami o różnych statusach 

społecznych i kolejach życia, apelowano o włączenie do dyskusji także osób 

doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego. W spotkaniu uczestniczyli 

psychologowie, wolontariusze i pracownicy socjalni z Polski i Francji. Wspólnie 

zastanawiali się m.in., jakie warunki życia i jakie rodzaje działań są potrzebne do 

tego, by wspierać rozwój i więzi między dziećmi i rodzicami. 

Z kolei Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała konferencję 

tematyczną pt: Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów            

w programach „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”. Konferencja 

wsparła realizację celów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym w aspekcie edukacji. Podczas spotkania eksperci i praktycy 

przedstawili możliwości europejskich programów „Uczenie się przez całe życie”           

i „Młodzież w działaniu” w kontekście pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym: dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i seniorami. 

Jednym z prelegentów konferencji był Jan Mela, podróżnik, polarnik, założyciel 

fundacji „Poza Horyzonty”, ambasador Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem         

i Wykluczeniem Społecznym. 

 

 

 



 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia profilu Europejskiego Roku 2010                 

na Facebooku:  

http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001023944204&ref=pro

file 

Oraz oficjalnej strona Europejskiego Roku 2010: 

http://www.2010againstpoverty.eu/homepage.html?langid=pl   
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